
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه به  نیا شی رایو قابل وورد کامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیداخل سا

 

 پرسشنامه هوش هیجانی گلمن 
 

 

وقتي احساس بيهودگي و پوچي ميکنم، نميدانم که چه چيزي و يا چه کسي موجب اين ناراحتي من   -1

 است. 

 

حتي وقتي که بهترين کاري که ميتوانم را انجام مي دهم، به خاطر کارهايي که انجام نشده خود را  -2

 مقصر احساس ميکنم. 

 

 فردي اشکاالتي دارد ، ولي من آنقدر اشکال دارم که نميتوانم خودم را دوست داشته باشم.  هر -3

 

 وقتي که ناراحت هستم ميتوانم دقيقاً بگويم که چه قسمتي از مشکلي که دارم مرا ناراحت ميکند.  -4

 

 هر کاري که انجام مي دهم برخي افراد باعث ميشوند که من احساس بدي راجع به خود پيدا کنم.  -5

 

 من چيزهايي را ميخرم که حقيقتاً استطاعت مالي براي خريد آنها را ندارم.  -6

 

من هميشه بازنده "وقتي که من خطايي را مرتکب ميشوم حرفهاي ناراحت کننده اي از قبيل   -7

 به خودم ميگويم.  "من نميتوانم هيچ کاري را درست انجام دهم  "يا  "احمق! احمق! احمق! "، "هستم

 

 يا رفتار کنم خجالت زده ميشوم .از اينکه چگونه به نظر بيام  -8

 



 

 

 من در مواقعي که از من انتظار ميرود که ابراز مهر و عاطفه کنم معذب ميشوم.  -9

 

 وقتي که کسي به جز افراد خانواده خود را در آغوش ميگيرم احساس عجيبي به من دست ميدهد.  -10

 

 =================================================================== 

 

 کنند.  افراد احساساتي مرا معذب مي -30

 

  روقتي کسي بدون اينکه از او خواسته باشم کاري براي من انجام ميدهد من شک ميکنم که منظو -31

 حقيقي او چيست. 

 

 زندگي من پر از بن بست است.  -32

 

 من از کار خودم راضي نيستم مگر اينکه کس ديگري آنرا تقدير کند.  -33

 

 : شيوه نمره گذاري

ای ليکرت  پنج گزینه   باشد که در قالب مقياس  آزمون هوش هيجاني سيبریا شرینگ، یکي از ابزارهای مورد استفاده مي 

سؤال و    40سؤال است و از دو قسمت تشکيل شده، قسمت اول دارای    70تنظيم شده است. فرم اصلي این آزمون دارای  

 باشد.  سؤال مي   30قسمت دوم دارای  

 

 

 روايي و پايايي 

هنجاریابي شده ولي از قسمت دوم این آزمون  نامه کارشناسي ارشد  ( به صورت پایان 1380این آزمون توسط منصوری ) 

 های آن با فرهنگ ما استفاده نشده است.  به علت عدم همخواني داستان 

سؤال بود استفاده شده که تعداد هفت سؤال به علت همبستگي    40در اجرای مقدماتي این آزمون، از قسمت اول که شامل  

 سؤال است.    33اند  رای اجرای نهایي در نظر گرفته شده اند. سؤاالتي را که ب کم با نمره کل آزمون حذف شده 

 % بوده است. 85سؤالي، در اجرای مقدماتي، به روش آلفای کرونباخ    33ميزان همساني آزمون  


